
                                                                                                                  2.pielikums 

                                               
                    Talantu meklēšanas organizatoru aicinājums  

                        Daugavpils pilsētas skolu audzēkņiem 

 
Mūsu – 21.gadsimta – laiks jau prasa no cilvēkiem Kosmisko apziņu. 

Kosmiskajā Telpā viss dzīvs, vispār viss attīstās pēc Dabas Likumiem, kurus sauc 

par Mūžības Kanoniem. No Mūžības Kanoniem cilvēki ir paņēmuši daļiņu un 

nosaukuši to par garīgi morālajām vērtībām, kurām ir jābūt par kultūras 

pamatu. 

 

Cilvēks ir radīts pēc Kosmiskā Saprāta (Dieva) līdzības, proti, cilvēks ir apveltīts 

ar saprātu un viņam piemīt lielas jaunrades iespējas, liels zināšanu, spēka un 

varenības potenciāls. Katrā mīt talants vai vairāki talanti, taču talanti atklājas 

radoša neatlaidīga darba rezultātā – vajadzīgi “spārni”. 
Cilvēkam bez visa pārējā piemīt brīva griba. 

Diemžēl cilvēce, kurai ir brīva griba, ir novirzījusies no Dabas Likumiem un garīgi 

morālās vērtības tiek pārkāptas. 

Kultūra atrodas zemā līmenī. Pasaulē nav mierīgi, ir ķildas un pat kari. Cilvēki 

zaudē dzīvības. Tā dzīvot nedrīkst. 

Rodas jautājums, kurš ir vienlīdz svarīgs visu vecumu cilvēkiem bez izņēmuma.  

Bērni! Kādu mēs vēlamies redzēt nākotni?  Kādam nākotnē jābūt cilvēkam, 

ģimenei, valstij, cilvēcei, uz ko ir jātiecas, lai iemīlētu Nākotni?  Kas ir 

jāmaina vai jāiemanto? 

 

Mazliet no meklējumu un centienu vērst mūsu Pasauli labāku vēstures.  

Nikolajs Rērihs, izcilais mākslinieks, pagājušajā gadsimtā pirmo reizi cilvēces 

vēsturē izvirzīja ideju “Mieru caur Kultūru!” 

Progresīvie cilvēki, kuri nopietni iedziļinās šajā idejā un ar visu sirdi uztver 

patieso, garīgo Kultūru, atzīmē Kultūras Dienu 15.aprīlī (tā ir Miera Pakta ar Miera 

Karogu pieņemšanas diena 1935.gadā) ar sapni un cerību uz tādiem laikiem, kad 

Kultūra mūsu dzīvē tiks uztverta kā kaut kas svēts un izzudīs daudzas problēmas. 

      

Pazīstamais mūsdienu pedagogs, kā spilgts Gaismas Stars, Šalva Amonašvili, 

arī pasvītrodams Kultūras lomu, raksta:  

“Kultūras Cilvēks – Gaismas Nesējs, Kultūras tauta – Lāpa, Kultūras valsts – 

Bāka, bet ja visa Zeme rada Kultūru – tā jau ir Visuma Zvaigzne”. 

 



Jaunā paaudze vienmēr skatās nākotnē, visasāk uztver tagadnes problēmas un spēj 

piedāvāt pareizo ceļu, kurp un kā virzīties. No jaunās paaudzes tik tiešām lielā 

mērā ir atkarīgs, kādā Pasaulē cilvēki dzīvos nākotnē. Kādu Pasauli mēs gribam, 

kādu Kultūru mēs gribam redzēt, kāda loma tai jāspēlē cilvēku likteņos? 

Aicinām visus skolēnus padomāt par šo tēmu. Esam pārliecināti, ka noteikti 

atradīsies bērni, kuru sirdis atsauksies šim aicinājumam. 

 

Izvēlieties vienu no piedāvātajām sacerējumu tēmām un izklāstiet savas domas, 

savu viedokli, ņemot vērā iepriekš izklāstīto. 

Katrs, kurš atsauksies, var uzrakstīt vai nu sacerējumu, vai dzejoli, vai uzzīmēt 

zīmējumu ar paskaidrojumiem. Ir vēlams, lai visi darbi skartu garīgās Kultūras 

vērtības. 

Ko, pēc Jūsu domām, nozīmē “Iemīliet Nākotni – spārni izaugs!”? 

Var pieskarties cilvēka dzīves jēgai. Iespējams, kādam pat raisīsies pārdomas par 

Jana Amosa Komenska gudrību: “Pašreizējā dzīve ir sagatavošanās mūžīgajai 

dzīvei”. Arī tā ir nākotne, tikai debesu nākotne. Jans Komenskis dzīvoja 

17.gadsimtā un ir pazīstams kā “Pedagoģijas tēvs”.Viņa galvenais darbs – grāmata 

“Vispārīgs padoms par cilvēka dzīves uzlabošanu”. 

 

No jums, dārgie bērni, arī gaidām padomus, lai iemīlētu Nākotni. 

Tas arī būs jūsu radošais darbs talanta atklāšanā. 

 

                             Esiet Gaismas Stariņi! 

                    Veltiet dāvanu Latvijas simtgadei! 

 
 


